
 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jeśli chodzi o zakres tematyczny 

szkoleń.  

CZĘŚC 1.  Szkolenia dla całej kadry pedagogicznej- 15 osób zrealizowane w siedzibie 

Zamawiającego: 

 

a. ,,Udzielanie pierwszej pomocy”- przewidywany termin wrzesień 2018 (5 osób) oraz I 

kwartał 2020r.(10 osób), czas trwania szkolenia 8h; 

Program szkolenia: 

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy. 

Łańcuch ratunkowy. 

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy. 

Ocena stanu poszkodowanego (ćwiczenia). 

Pozycja bezpieczna, przewracanie z brzucha na plecy (ćwiczenia). 

Rany i obrażenia ciała.  

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa, stany nagłe zagrożenia życia. 

 

b. ,,Budowanie relacji z rodzicami dziecka”- przewidywany termin I kwartał 2019, czas 

trwania ok. 15h; 

Program szkolenia: 

Rodzice-przedszkole i przedszkole-rodzice: wzajemne.  

Jak współpracować z rodzicami – rady dla nauczycieli. 

Współpraca przedszkola i rodziców na rzecz dziecka zdolnego. 

Tworzenie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic. 

 

c. ,,Wpieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu”- przewidywany termin II kwartał 

2019, czas trwania ok. 15h.  

Program szkolenia: 

Przyczyny trudności adaptacyjnych. 

Piosenki i zabawy dla dzieci wspierające adaptację. 

Pomysły plastyczne, układy ruchowe. 



 

 

 

Sposoby pokonywania trudności adaptacyjnych. 

Właściwa i skuteczna komunikacja z rodzicami. 

Propozycje na spotkania integracyjne i uroczystości przedszkolne. 

 

CZĘŚC 2. Szkolenia wyjazdowe dla wyznaczonych nauczycieli: 

a. ,, TIK w edukacji najmłodszych”- szkolenie dla 3 osób, przewidywany termin 

 II kwartał 2019, czas trwania ok. 12h; 

Program szkolenia: 

Znaczenie i rola TIK w edukacji. 

TIK na zajęciach.  

Technologie informacyjne w terapii pedagogicznej. 

Multimedialne programy edukacyjno-terapeutyczne - analiza zawartości programów. 

Dostosowanie TIK do indywidualnych potrzeb uczniów ze SPE. 

 Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla dzieci z wykorzystaniem dostępnych narzędzi 

i platform edukacyjnych. 

 

b. ,, Integracja odruchów pierwotnych”- szkolenie dla 3 osób, przewidywany termin I 

kwartał 2019, czas trwania ok. 20h; 

Program szkolenia: 

Objawy zaburzeń motorycznych widoczne w grupie. 

Rola ruchu w rozwoju percepcji i koordynacji zmysłowej. 

Powiązania między specyficznymi trudnościami w uczeniu się a zaburzeniami sensoryczno-

motorycznymi. 

Niedojrzałość neuromotoryczna. 

Odruchy pierwotne jako wskaźniki dojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu 

nerwowego oraz miernik zmian następujących pod wpływem programu interwencyjnego. 

Diagnozowanie dzieci od 4-7 roku życia. 

Zasady wprowadzania i realizowania programu ćwiczeń. 

Praktyczna nauka Programu Ćwiczeń Integrujących INPP.  

 

c. ,,Diagnoza i terapia dzieci ze spektrum autyzmu”- szkolenie dla 3 osób, 

przewidywany termin I kwartał 2019, czas trwania ok. 15h; 

Program szkolenia: 

Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu u dzieci. 



 

 

 

Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu– czyli co wiemy obecnie o roli czynników 

genetycznych i środowiskowych. 

Aspekty socjalno- prawne pomocy dzieciom ujawniającym objawy ze spektrum autyzmu. 

Wybrane metody terapii. 

Gdzie szukać  wsparcia? 

d. ,,Stymulowanie rozwoju metodą A. A. Tomatisa”- szkolenie dla 2 osób, 

przewidywany termin I kwartał 2019, czas trwania ok. 30h; 

Program szkolenia: 

Stosowanie metody Tomatisa. 

Poprawa funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych dzieci.  

Stosowanie urządzenia do testów uwagi słuchowej oraz fazy aktywnej. 

Testy uwagi słuchowej za pomocą urządzenia TLTS i interpretacja wyników w celu oceny 

postępów dziecka. 

Dostosowywanie programów słuchowych do potrzeb dzieci w zależności od ustalonego 

profilu uwagi słuchowej. 

 Stosowanie fazy aktywnej (praca z głosem) i zmiany lateralizacji 

 

e. ,,Wykrywanie zaburzeń rozwoju dziecka”- szkolenie dla 7 osób, przewidywany termin 

IV kwartał 2019, czas trwania ok. 15h; 

Program szkolenia: 

 

Zapoznanie ze standardami postępowania diagnostycznego w przypadku małych dzieci. 

Przyczyny i rodzaje opóźnionego rozwoju mowy. 

Etapy nabywania kompetencji rozwojowych w okresie 0-5 lat w obszarach: 

sensomotorycznym, grafomotorycznym, czynności poznawczych, komunikacji, emocji i 

zachowania. 

Przegląd wybranych narzędzi badawczych. 

Eliminacja zachowań trudnych. 

Metody pracy z rodzicami. 

 

f. ,,Trudne zachowanie- pozytywne podejście”- szkolenie dla 4 osób, przewidywany 

termin IV kwartał 2019, czas trwania ok. 20h; 

 

 



 

 

 

Program szkolenia: 

Czym jest trudne zachowanie. Podstawy teoretyczne związane z teorią uczenia się.   

Specyfika trudnych zachować u osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.  

Obserwacja trudnych zachowań- analiza przyczyn i  uwarunkowań krok po kroku. 

Nowatorski model analizy.  

Postępowanie proaktywne i reaktywne bez kar – to się opłaca!  

Jak wpływać na  zachowanie- kilka spraw technicznych, metody i techniki.  

Jak używać metod i technik, aby być autentycznym w działaniu?  

Warsztat: sytuacje i historie, między innymi  z praktyki uczestników, jak je rozwiązać? Czy 

istnieje tylko jedno rozwiązanie? 

 

g. ,,Elementy integracji sensorycznej w edukacji przedszkolnej”- szkolenie dla 6 osób, 

przewidywany termin I kwartał 2020, czas trwania ok. 12h.  

Program szkolenia: 

Integracja sensoryczna – główne założenia. 

Wybrane zaburzenia sensoryczne.  

Kiedy do terapeuty i po co? 

Schemat diagnozy SI – dla kogo diagnoza? 

Kamizelki, koce, obciążniki, grafomotoryka , pozycja ciała, ruch. 

Prezentacja wybranych metod - zabaw i technik wykorzystywanych w terapii. 

Wybrane oddziaływania sensoryczne – film. 

 

 

 

 


